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V Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Hotelarstwie 

„Zostań Mistrzem Hotelarstwa” 2021 

 

REGULAMIN KONKURSU 

 

 

 

 

Konkurs organizowany przez Zespół Szkół im. Michała Konarskiego 

Warszawa, ul. Okopowa 55a 
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§ 1 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Organizatorem V Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Hotelarstwie jest Zespół Szkół 

im. Michała Konarskiego w Warszawie. 

2. Konkurs odbędzie się w dniu 16.11.2021 r. (wtorek) w Zespole Szkół im. Michała 

Konarskiego w Warszawie, ul. Okopowa 55a. 

3. Konkurs skierowany jest do uczniów mazowieckich szkół kształcących w zawodzie 

technik hotelarstwa. 

4. W konkursie bierze udział 2 uczniów z każdej szkoły, wyłonionych w eliminacjach 

szkolnych.  

5. Potwierdzenie zgłoszenia udziału w konkursie wraz ze wszystkimi niezbędnymi 

dokumentami należy przesłać do 29.10.2021 r. na adres konar@konar.info z dopiskiem 

„Międzyszkolny konkurs wiedzy o hotelarstwie” wraz z potwierdzeniem wpłaty          

z tytułu uczestnictwa w konkursie. 

Ilość szkół zostaje ograniczona ze względu na warunki organizacyjne i czasowe 

(wszyscy uczniowie biorą udział w  każdej konkurencji). Decyduje kolejność zgłoszeń. 

6. Koszty organizacyjne konkursu wynoszą 25,00 zł/osobę. Opłatę należy uiścić 

przelewem na rachunek Rady Rodziców ZS. im. Michała Konarskiego do dnia 

29.10.2021 r. z dopiskiem „Konkurs hotelarski ZS im. Michała Konarskiego 2021” 

Numer konta do wpłaty: PKO BP 44 1020 1185 0000 4602 0011 0155 

7. Przed zgłoszeniem się do konkursu wszyscy uczestnicy powinni zapoznać się                      

z Regulaminem Konkursu. Wysłanie zgłoszenia do konkursu jest jednoznaczne                   

z zapoznaniem się z Regulaminem oraz jego akceptacją.  

8. Nauczyciel będący opiekunem zespołu odpowiada za powierzonych mu przez Szkołę 

uczniów w dniu konkursu. 

9. W sprawach technicznych i merytorycznych prosimy o kontakt z: 

a) Sekretariatem szkoły tel. (22) 838-60-61 lub konar@konar.info 

b) Panią Wicedyrektor mgr Iwoną Biernacką (22) 838-60-61 

c) mgr. Aleksandrą Krut 511 952 886 (pytania techniczne) 
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§ 2  

 

Cele Konkursu  

 

1. Podniesienie poziomu kształcenia zawodowego. 

2. Pobudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów związanych z ich 

przyszłą pracą w branży hotelarskiej. 

3. Poszerzenie wiadomości z zakresu objętego programem nauczania dla zawodu technik 

hotelarstwa. 

4. Konfrontacja możliwości osiągnięć uczniów z różnych szkół oraz nawiązanie 

współpracy pomiędzy szkołami i nauczycielami uczącymi w szkołach o profilu 

hotelarskim. 

 

 

§ 3  

Zasady uczestnictwa 

 

 

1. Konkurs składa się z II etapów:  

I - etap szkolny (przeprowadzany indywidualnie w szkołach na warunkach   

odrębnie ustalonych przez szkoły).  

II - etap międzyszkolny (przeprowadzony w ZS im. Michała Konarskiego  

w Warszawie składający się z II części:  

A. Część teoretyczna - test  

B. Część praktyczna - zadania praktyczne wykonane w:  

a. Recepcji hotelowej,  

b. W jednostce mieszkalnej 

 

2. Każda szkoła wyłoni w I etapie - w eliminacjach szkolnych – 2 uczestników konkursu 

międzyszkolnego, którzy będą reprezentować swoją szkołę w II etapie konkursu. 

3. Wszystkie zgłoszenia powinny być przesłane na załączonych drukach i powinny 

zawierać: 

a. formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

dla potrzeb konkursu (załącznik nr 1), 
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b. podpisaną klauzulę informacyjną i zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

oraz zgodę na udział ucznia niepełnoletniego w konkursie (załącznik nr 2). 

4. Informację zawierającą dane uczestników II etapu konkursu należy przesłać na e-mail 

konar@konar.info w terminie do 05.11.2021 r. (formularz zgłoszeniowy uczestnictwa 

podając min.: 

a. nazwę i adres szkoły,  

b. imiona i nazwiska uczestników konkursu,  

c. imię i nazwisko opiekuna, który przyjedzie z uczniami,  

d. telefon kontaktowy z opiekunem  

5. Etap II - międzyszkolny (przeprowadzany w Zespole Szkół im. Michała Konarskiego 

w Warszawie) odbędzie się w dniu 16.11.2021 r.  

Do konkursu przystępuje 2 uczniów z każdej szkoły uczestnicząc w zadaniach 

konkursowych uwzgledniających treści określone w podstawie programowej dla 

zawodu technik hotelarstwa. Uczniowie oceniani są indywidualnie. 

A. część teoretyczna – pisemny test z zakresu przedmiotów zawodowych w zawodzie 

technik hotelarstwa, który składa się z 30 zadań utworzonych z zadań nadesłanych 

przez opiekunów uczniów do organizatora konkursu do dnia 05.11.2021 r. Czas 

trwania testu wynosi 45 minut. Uczeń może zdobyć maksymalnie 30 punktów. Test 

przeprowadzony będzie w obecności Komisji Konkursowej składającej się z trzech 

nauczycieli zawodu, w tym dwóch losowo wybranych spośród opiekunów uczniów 

zgłoszonych do konkursu. 

B. część praktyczna - to zadania praktyczne, do których zostanie zakwalifikowana 

ósemka uczestników z najwyższą liczbą punktów z części teoretycznej. W przypadku 

uzyskania przez uczniów tej samej liczby punktów, do finału przechodzi odpowiednio 

większa liczba uczestników. 

Część praktyczna zostanie przeprowadzona w dwóch pracowniach: 

a. w recepcji hotelowej,  

b. w pokoju hotelowym 
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      Zadania praktyczne: 

A. scenka / rozmowa pracownika hotelu z gościem, w języku polskim, dotycząca 

różnych trudnych sytuacji (niezadowolenie gościa ze świadczonych usług – gość 

podchodzi do recepcji i zgłasza problem, który należy rozwiązać mając na uwadze 

satysfakcję gościa). W związku z tym, że scenki zostaną przeprowadzone                                

w języku polskim, w tym roku szkolnym organizatorzy nie podają zakresu 

problematyki. Ramy czasowe zostaną podyktowane sposobem rozwiązania problemu    

i rozmową gościa z pracownikiem hotelu. 

Uczestnik po wylosowaniu zadania otrzyma czas 3 minuty na przemyślenie            

i przygotowanie się do rozmowy. 

Zadanie zostanie ocenione w skali od 0 do 35 punktów. 

 

B. zadanie praktyczne „Jak pozytywnie zaskoczyć gościa” – przygotowanie jednostki 

mieszkalnej w elementy dodatkowe (typu wstawka, list powitalny) dostosowane do 

wybranego dowolnie przez ucznia gościa (aktor, gwiazda, nowożeńcy itp.). 

Elementy wstawki uczniowie przygotowują samodzielnie we własnym zakresie                 

i przywożą je na konkurs. Uczeń przygotowuje się do prezentacji w języku polskim 

(należy przedstawić komisji poszczególne elementy „wstawki” oraz uzasadnić ich 

wybór, uwzględniając dla jakiego gościa zostały przygotowane). Wstawka ma być 

kreatywna, zaskakująca, niestandardowa.  

            Uczestnik zgodnie z wylosowaną kolejnością przed przystąpieniem do zadania  

            otrzyma czas 3 minuty na przygotowanie jednostki mieszkalnej do prezentacji            

            z użyciem przygotowanych elementów dodatkowych.  

            Czas prezentacji przed komisją wynosi max. 10 minut.  

            Organizatorzy 2 tygodnie przed konkursem zobowiązują się do przesłania zdjęcia  

            jednostki mieszkalnej, która będzie wykorzystana na potrzeby konkursu.  

            Zadanie zostanie ocenione w skali od 0 do 35 punktów. 

 

            Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia w części praktycznej wynosi 70. 

 

6. Zmagania uczestników będą odbywały się w obecności nauczycieli i uczniów 

kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa, jako obserwatorów oraz  Komisji 

Konkursowej. 
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7. Kryteria oceny obsługi gościa w recepcji oraz kryteria oceny pracy w pokoju 

hotelowym zawiera załącznik nr 3 do Regulaminu.  

8. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które uzyskają największą liczbę punktów 

łącznie za część teoretyczną i praktyczną. 

9. Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu części praktycznej i opublikowane na stronie 

szkoły. 

10. Uczestników konkursu obowiązuje strój właściwy dla hotelarza przez cały czas trwania 

konkursu. 

 

§ 5  

Komisja Konkursowa 

 

1. Konkurs oceniany jest przez Komisję Konkursową.  

2. Część pisemna i praktyczna będą ocenianie przez Komisję Konkursową składającą się                    

z 3 nauczycieli zawodu, w tym dwóch losowo wybranych spośród opiekunów uczniów 

zgłoszonych do konkursu. 

3. Komisja Konkursowa może dokonać modyfikacji szczegółowych kryteriów oceny            

i ogłosić je najpóźniej na 7 dni przed konkursem na stronie internetowej szkoły. 

4. W sprawach nieuregulowanych i spornych ostateczną decyzję podejmuje Komisja 

Konkursowa. 
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§ 6 

Harmonogram konkursu: 

08:30-08:50      przyjazd i rejestracja uczestników konkursu (recepcja parter) 

08:50-09:00      uroczyste otwarcie Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Hotelarstwie  

                          - aula szkolna (parter) 

09:10-10:30      I etap konkursu – test wiedzy (sala 203) 

10:30-10:45      przerwa kawowa – aula szkolna 

11:00-12:00      Prelekcja na temat hotelarstwa – spotkanie z Panem  Karolem Weberem –  

                          Inspektorem Hotelowym, założycielem bloga „ENJOY YOUR STAY” –  

                          poświęcony hotelarstwu i podróżom – aula szkolna 

12:10                 ogłoszenie wyników i wyłonienie uczestników II etapu 

12:30-15:00      II etap konkursu – część praktyczna (sala 203; pokój hotelowy) 

14:30-15:00      przerwa kawowa – aula szkolna (dla osób, które zakończyły II część  

                          konkursu) 

15:00                 ogłoszenie wyników, wyłonienie zwycięzców konkursu  i wręczenie nagród –  

                          aula szkolna 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe: 

 

1. Regulamin otrzymują do wiadomości wszyscy uczestnicy konkursu. 

2. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły www.konar.info oraz 

w siedzibie szkoły. 

3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji danych osobowych 

uczestników konkursu, nazw, przepisów oraz wykorzystywania zdjęć wykonanych 

podczas konkursu w tym zdjęć osób i prac przywiezionych na konkurs (wstawki) 

zgodnie z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach 

pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu lub odwołania konkursu bez podania 

przyczyny. 

 

 

http://www.konar.info/
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5. Adres organizatora: 

 

Zespół Szkół im. Michała Konarskiego 

01-043 Warszawa  

ul. Okopowa 55a  

tel./ fax.  22-838-60-61 / 22-838-75-78 

e - mail: konar@konar.info 

 

 

Zapraszamy serdecznie do udziału  

w konkursie !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


